
Hornos - Naciomiento de Río Mundo - Riópar.



19022019. Hornos
Naciomiento do Río Mundo  Riópar.

9:38 vertrekken we in helder weer. In Corti jos Nuevos wordt
overal aan de stoep gewerkt (9:59).

LB: Terugblik op Hornos.
RM, LO, MO: Cortijos Nuevos.



\Om 1 0:1 0 gaan we rechts de A31 0 op.

LB, RB: Cerrillo Pistolas.
LO: Río Trujala.



Siles (1 0:26 l i jkt een aardig stadje, wij bl i jven echter in de
buitenwijken. Direct na Siles zien we een stuwmeer. het is
windsti l en de rook van tal loze vuren bli jft hangen. Met een
geweldig zicht op de bergen ri jden we om 1 0:31 Casti l la-
Mancha in.

LB: Sierra de Calderón.
RB: Siles.
MM, MO, RO: Calar del Mundo.
RM: Embalse de Siles,
MO: We gaan regio CastillaMancha in.



We zien nu slechts gehuchten van enkele huizen, b.v. La
Resinara 1 0:36. Op de Puerto Arenal (1 1 50 m) stoppen we
op de grote parking. Een bord geeft 2 wandelingen aan, die
bl i jkbaar aanbevelingswaardig zi jn. Een ervan gaat naat een
uitzicht 200 m hoger.
Wij gaan echter naar de parking bij de bron van de Río
Mundo 3km verderop. We zien een eekhoorn oversteken en
voor ons uit langs de weg huppelen. Vanaf de parking is de
bron is nog 800 m lopen.

LB, RB: CM3204 naar de Puerto de Arenal.
RM: Puerto de Arenal met de Padroncillo.
LO: Eekhoorn, Sciurus vulgaris.
MO: Weggetje naar de Naciomiento del Río Mundo.
RO: Pad vanaf de parking.



Dit is slechts een kort

wandlingetje van 1 ,7

km, maar wel door een

prachtig bos, naar

mooie watervallen èn

met zicht op vele

gieren. Zeer de moeite

waard dus.

Volgende bladzijde:
RB, LO:

Drooggevallen bedding.
RO: Pimpelmees,

Parus caeruleus.





Onderweg zien we veel zangvogels langs een sti lstaand beekje.

LB: Pad naar de watervallen.
RB, RM: Staartmees, Aegithalos caudatus.



Dan komen we bij de watervallen. We zien de grot met de
bron van deze rivier Mundo. Deze grot, Cueva de los
Chorros, zit hoog in de verticale rotswand links. Een heel
indrukwekkende rotswand is deze Calar del Mundo. Een
trap leidt langs de watervallen omhoog.

B: Watervallen van de prille Río Mundo.
LO: Trap langs de rivier omhoog.
RO: De Cueva de los Chorros is de bron.



Onderweg komen we twee bruggetje tegen, die zo te zien
nergens heen leiden. Wel heb je er mooi zicht over de
watervallen heen. Opvallende zijn de gaten in diverse
stenen zijn uitgesleten.

RB, RO: Río Mundo.



Helaas zijn de paden naar de twee uitzichtpunten
afgesloten. Ze zijn nu te gevaarl i jk. Via een ander pad gaat
het dan terug. Boven ons zien we gieren op de hoge kliffen
en in de lucht. Vanaf de parking kunnen we ze echter nog
beter volgen.

LB: Cascada del Río Mundo en zijn bron.
RO: Gebouw bij de parking met 'n bron.

Volgende 2 paginas: Vale gier, Gyps fulvus.







1 3:21 ri jden we terug naar de Puerto de Arenal (1 3:28) en
rechts naar Riópar (3748 km , 1 3:49). Daar komen we op
een nieuwe camperplaats te staan aan de rand van het
dorp. We lozen de wc en water en plaatsen ons op het eind.

LB: Orux Maps is door die hoge kliffen even van slag.
MM, RM: Riópar.
LO: Camperplaats Riópar.



Tineke doet een middagdutje, ik loop rechts langs een
beekje Arroyo del Rosario tot en met de samenvloeiing met
een ander stroompje Rio de la Vega. Daar staat een bord
met een rondwandeling van 1 5 km met een uitloop naar de
Naciomiento de Río Mundo!

LB, MB: Arroyo del Rosario.
RO: Een Edvard Munchboom.
LO, MO: Río de la Vega.



Die 2e beek ziet er uit als de Leubeek bij Roggel. Mooi dus.

Deze pagina: Río de la Vega.



De lucht betrekt langzaam en af en toe is er gerommel van
onweer. De wind steekt op (1 4:30). Om 1 5 uur lopen we
naar de hoofdstraat en halen boodschappen bij de DIA.

LB: Tjiftjaf, Phylloscopus collybita.
LO: Verderop hoost het zo te zien.
RO: Camperplaats in Riópar.




